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Samenvatting 
 
 

Xenopus Laevis als modelsysteem voor het bepalen van de functie van 
Fanconi anemie eiwitten 

 
Fanconi anemia (FA) is een zeldzame, recessief overervende, genetische aandoening 
gekarakteriseerd door levensbedreigende symptomen zoals beenmergfalen, 
myelodysplasie en acute myeloïde leukemie. Patiënten die overleven tot de volwassen 
leeftijd ontwikkelen vaak plaveiselcelcarcinomen. Het klinisch fenotype is divers, 
maar de uiteindelijke diagnose ‘FA’ wordt uitsluitend bepaald door een positieve 
uitslag van een chromosoombreuktest, waarbij lymfocyten van de patiënt worden 
blootgesteld aan een zgn. ‘DNA cross-linkend agens’, zoals mitomycine C; in deze test 
vertonen lymfocyten van een FA patiënt veel meer chromosomale breuken dan cellen 
van een gezonde controle. Het klinisch beeld van de ziekte wordt tevens gekenmerkt 
door groei achterstand en afwijkingen van het skelet en pigmentatie van de huid.  
FA wordt veroorzaakt door mutaties in één van de inmiddels bekende 13 FA genen. 
Deze genen coderen voor eiwitten, die samen verantwoordelijk zijn voor het correct 
verlopen van een biochemisch proces, het zogenoemde “FA pad”.  Dit pad is 
verantwoordelijk voor het handhaven van de integriteit van de chromosomen en is 
essentieel voor het foutloos kopiëren van het DNA bij de celdeling. 
 
In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de humane 
syndromen die gekenmerkt worden door chromosomale instabiliteit en predispositie 
voor kanker, met name FA. Verder wordt een inleiding gegeven over de verschillende 
technieken, die gebruikt worden om celvrije ei-extracten van de Zuid-Afrikaanse 
klauwpad Xenopus laevis aan te wenden om de functie van cellulaire eiwitten te 
bestuderen en hoe deze methoden kunnen worden ingezet voor het onderzoek naar de 
functie van FA eiwitten. 
  
In hoofdstuk 2 wordt experimentele evidentie aangevoerd, die er op wijst dat het 
aantrekken van FA eiwitten door chromatine afhankelijk is van replicatie en dat dit 
proces wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van DNA laesies, die de 
replicatievork blokkeren. De aanwezigheid van FA eiwitten blijkt essentieel voor het 
voorkómen van dubbelstrengs DNA breuken tijdens het normale proces van DNA 
replicatie.  
 
In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht welke DNA structuren het FA pad kunnen 
activeren, zoals afgeleid uit de mono-ubiquitinering van het FA eiwit, FANCD2. 
Diverse structuren bleken hiertoe in staat, zoals enkel- en dubbelstrengs DNA, zowel 
lineair als vertakt, maar niet dubbelstrengsbreuken in het DNA. De gegevens 
suggereren dat FANCD2 activering (door mono-ubiquitinering) optreedt tijdens het 
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proces van DNA replicatie, waarbij dubbelstrengs DNA in de directe nabijheid van de 
replicatievork wordt blootgesteld als gevolg van het geblokkeerd raken van de vork 
door aanwezige DNA schade.  
 
In hoofdstuk 4 wordt een nieuwe methode geïntroduceerd om verbindingen (‘small 
molecules’) te vinden, die het FA pad kunnen blokkeren. Bij deze methode, die 
gebaseerd is op celvrije extracten van X. laevis eieren, wordt de mono-ubiquitinering 
van FANCD2 als indicatie voor een functionerend FA pad gebruikt. Als resultaat van 
een eerste screening werd een nieuwe verbinding geïdentificeerd, die in staat blijkt het 
FA pad te kunnen remmen. In dit hoofdstuk wordt verder besproken op welke wijze 
dergelijke remmers ingezet zouden kunnen worden voor het gevoelig maken voor 
chemotherapie van kankercellen, die resistent zijn geworden voor cytostatica zoals 
cisplatin. 
  
In hoofdstuk 5 wordt de embryonale ontwikkeling van Xenopus laevis gebruikt als een 
model om FA eiwitten te bestuderen bij dit proces. Hier laten we voor het eerst zien 
hoe de expressie van bepaalde FA eiwitten verloopt tijdens de embryogenese en dat 
het FANCG gen ‘zygotisch’ gereguleerd wordt tijdens dit proces. 
 
In de algemene discussie (hoofdstuk 6) wordt besproken dat het aantrekken 
(‘recruitment’) van FA eiwitten door chromatine waarschijnlijk in twee fasen 
geschiedt. Tijdens normale replicatie, zonder activering van een celcyclus checkpoint, 
wordt een basaal niveau van recruitment gerealiseerd, terwijl er bij DNA beschadiging 
extra FA eiwitten worden ‘gerecruteerd’.  Deze extra recrutering is afhankelijk van het 
kinase ATR, dat waarschijnlijk door de aanwezige DNA beschadiging wordt 
geactiveerd. 
 
Het onderzoek samengevat in dit proefschrift introduceert een nieuw modelsysteem 
voor het bepalen van de functie van FA eiwitten, als deel van het netwerk van eiwitten 
die tesamen de stabiliteit van het genoom moeten bewaken.  
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